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In deze nieuwsbrief staan onder andere artikels over de kick-off Hoog- en
meerbegaafdheid, tussentijdse instroom in SBO, SBO+ & SO en De Redactie.

Beste professional werkzaam in het PO, VO en kinderopvang

Daar is ie eindelijk! De link om in te schrijven voor de kick-off Hoog- en
meerbegaafd op 17 november a.s. Ook via jullie scholen zal dit weer
gecommuniceerd worden. Let op dat er een maximum is van 100 deelnemers. Naast
twee bekende sprekers zijn er ook 4 workshops waar je uit mag kiezen;
onderpresteren, vroeg signaleren, executieve functies en hoogbegaafd algemeen. Je
kan je voor de 1e lezer inschrijven of voor de hele dag. Voor meer informatie
verwijzen we je naar onderstaande link. We kijken uit naar je inschrijving!

Namens de werkgroep hoogbegaafd wensen we jullie een fijne herfstvakantie en tot
gauw!

Maureen van Hee, Simone de Vries en Rosemarie Albronda

Meer informatie over de workshops en lezingen kunt u bekijken in het
programmaboekje:

Programmaboekje

Wil je direct inschrijven voor de workshops en lezingen? Klik dan hier op de
inschrijflink:

Inschrijven voor workshops en lezingen

Tussentijdse instroom in SBO, SBO+ en SO

Als onderdeel van onze procedure aanvragen toelaatbaarheid, zijn recent nieuwe
data bepaald voor de (tussentijdse) instroom bij De Springplank, De Brug en De
Regenboog, gedurende dit schooljaar.

Dat betreft zowel het moment waarop er geplaatst kan worden, als het moment
eerder waarop het samenwerkingsverband verwacht dat de TLV-aanvragen worden
ingediend in Kindkans.

De inleverdata voor de aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) zijn dit
schooljaar (2021-2022):·

12 november 2021, gericht op instroom per 10 januari 2022 (na de
kerstvakantie)
4 maart 2022, gericht op instroom per 19 april 2022 (na Pasen)
17 juni 2022, gericht op instroom per 1 augustus 2022 (nieuwe schooljaar)

Het tweede instroommoment – na Pasen – is enkel bedoeld voor SBO.

De data zijn in goed overleg tussen de betrokken schooldirecties en het ‘veld’ tot
stand gekomen. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk in geval van een verhuizing of
zeer dringende situaties.

De ontvangende scholen dringen er op aan de verwijzing en de aanvraag tijdig te
beginnen, zodat ze niet op het laatste moment geconfronteerd worden met
onnodige druk om zaken te regelen. Dit geldt in het bijzonder voor de periode kort
voor de zomervakantie.

Vanuit het bureau samenwerkingsverband wordt gevraagd u uitdrukkelijk te houden
aan de inleverdata. Een volledige aanvraag wordt behandeld binnen 3 weken na
ontvangst, waarbinnen het ook de bedoeling is de TLV af te geven.

Wat is de Redactie?

De Redactie is onze Zeeuws-Vlaamse werkgroep PO en VO die het nieuwe
ondersteuningsplan voor de komende 4 jaar schrijven in nauwe samenwerking met
alle belanghebbende partijen in de regio.

Graag wil De Redactie alle onderwijsprofessionals zo goed mogelijk informeren over
het nieuwe beleid voor passend onderwijs dat we samen maken. Ondertussen vind
De Redactie het ook belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is en blijft van het
onderwijs aanbod in de regio. In deze nieuwsbrief komen daarom twee (bijzondere)
onderwijsvormen aan het woord:

Spargoklas
Maart 2021, Terneuzen.

Praktijkschool de Sprong en VSO de
Argo slaan de handen ineen. Door krimp,
complexere problematiek bij leerlingen
en een snel veranderende samenleving
hebben we niet altijd een antwoord op
alle ondersteuningsvragen. Soms lijkt
het of er geen geschikte school
beschikbaar is. De zogenaamde witte
vlekken in het ondersteuningsaanbod.
Door samenwerking moet het mogelijk
zijn om een passend onderwijsaanbod
te realiseren waar juist leerlingen
gebruik van kunnen maken die “tussen
wal en schip” dreigen te raken. U kunt
hierbij denken aan leerlingen die op
grond van IQ gebruik zouden moeten
maken van het onderwijsaanbod van de
praktijkschool, maar qua gedrag niet
passen binnen het
schoolondersteuningsprofiel. Vanuit de
Argo gezien zijn er leerlingen die
behoefte hebben aan de ondersteuning
zoals de Argo die biedt, maar die niet in
staat zijn om een diplomagerichte
opleiding af te ronden en dus eigenlijk
gebruik zou moeten maken van een
uitstroomrichting dagbesteding of
arbeid en behoefte hebben aan (meer)
praktijkvakken. Zonder deze voorziening
is de kans groter op thuiszitters of
plaatsing buiten de regio.

De Spargoklas biedt leerlingen de
mogelijkheid gebruik te maken van de
sterke kanten van de twee
deelnemende scholen. Drie dagen per
week kunnen leerlingen terecht in deze
groep. De andere twee dagen sluiten ze
aan bij hun reguliere groep, maken ze
gebruik van thuisonderwijs (dit doen we
liever niet) of lopen ze stage. De keuze
hiervan is afhankelijk van de
ondersteuningsvraag. Deze leerlingen
hebben een (tijdelijke) extra
ondersteuning nodig in de vorm van een
aangepast lessenpakket. Dit zijn
theoretische, praktische- en
vakoverstijgende vaardigheden. Ze
worden de hele dag begeleid door
dezelfde docenten van de Argo en de
Sprong.

Dit schooljaar hebben wij de
samenwerking uitgebreid, ook de
Regenboog- de Wingerd is aangesloten
om zo de mogelijkheden in lesaanbod
uit te breiden. Op dit moment sluit de
Regenboog- de Wingerd aan voor één
dagdeel in de week. We streven ernaar
om dit uit te breiden naar twee dagen
(voor deze vernieuwde samenwerking
zijn we nog op zoek naar een pakkende
naam, suggesties zijn welkom). Het
gedachtegoed achter dit programma is
gericht op de volgende punten:

Passend onderwijsaanbod voor
alle leerlingen
(Meer) zicht op de
ondersteuningsbehoefte
Passend uitstroomperspectief
Thuisnabij onderwijs verzorgen
Kind voelt zich gewaardeerd en
geaccepteerd
Voorkomen van thuiszitters

Leerlingen worden in deze klas
geplaatst voor een periode van
minimaal 20 weken. Tussen week 12 en
week 16 wordt er gekeken of een leerling
kan re-integreren in zijn oude groep, of
dat er gekeken moet worden naar een
ander vorm van onderwijs (allereerst
wordt er dan gekeken naar de drie
scholen binnen deze samenwerking).
Betrokken collega's van deze groep zijn
ook verantwoordelijk voor nazorg,
overdracht en kennisdeling van de
aanpak. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met onze
gedragswetenschappers. Observaties,
gesprekken en het verzamelen van
verschillende data zorgen voor een
goed beeld van de vorderingen.

Halverwege het schooljaar zal er weer
een nieuwe groep starten. De betrokken
collega's zijn Peter Quaak
(Praktijkschool de Sprong), Martijn van
Belzen (VSO de Argo) en Dionne
Wauters (de Regenboog- de Wingerd).
Als u meer wil weten over deze
samenwerking, dan kunt u contact
opnemen met de collega(s) van
bovengenoemde scholen.

Inside Out zorg/onderwijstrajecten
Locatie: Havendijk 5 Terhole
Dagen: maandag/vrijdag

Type zorg: Voor kinderen en jongeren die
(langdurig) thuiszitten of dreigen uit te
vallen vanuit het speciaal of regulier
onderwijs heeft Binnenste Buiten een
aparte afdeling: Inside Out. Het gaat
hierbij vaak om kinderen/jongeren met
een multicomplexe problematiek die wel
leerbaar, maar niet (volledig) schoolbaar
zijn. Het gaat hierbij altijd om een
combinatietraject zorg en onderwijs,
waarbij individueel gewerkt wordt. De
leerlingen die bij ons starten, volgen een
onderwijstraject volledig op maat van de
leerling, waarbij de zorgcomponent
onlosmakelijk verbonden is. Afhankelijk
van de persoonlijke situatie en
achtergrond van de leerling worden 
korte- en lange termijn doelen opgesteld
in het zorgplan. Vanwege deze
multicomplexe doelgroep kan de range
van doelen erg uiteenlopend zijn.

Het kan gaan om; enkel aanwezig zijn
(daginvulling/ structuur), aan tafel
kunnen zitten, luisteren naar instructie,
om hulp kunnen/durven vragen, eigen
mogelijkheden ontdekken, tot het
uiteindelijke doel van diplomering, of bij
voorkeur (en wanneer mogelijk)
terugkeer naar school.

Bij deze vorm van zorg wordt er zeer
intensief samengewerkt met de leerling,
ouders/wettelijk vertegenwoordigers,
scholen, samenwerkingsverbanden, RBL,
gemeenten en overige betrokken
hulpverlening. Het streven hierbij is zo
kort mogelijk durende trajecten met
zeer intensieve en gestructureerde
begeleiding.
Binnenste Buiten werkt met (eigen)
bevoegde docenten en begeleiders die
SKJ geregistreerd zijn.

1e contactpersoon: 
Marina den Deurwaarder
www.binnenstebuitenzorg.nl
onderwijs@zorgbb.nl
tel.: 06 83584194
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